
Hei sinne menneisyyteen! 
 
Hei sinne menneisyyteen!  Kirjoitan kirjettäni täältä helteisestä Suomesta kesäkuussa 2040. 
Kesä on jo pitkällä, vaikka niinhän se nykyään aina tähän aikaan vuodesta on. Silloin aikanaan 
muistan kun värjöttelimme Juhannuksena kahdeksan asteen lämpötilassa ja naureskelimme 
Suomen kesälle. Nyt ei ole pelkoa, että Juhannuksena olisi niin kylmä. Sateita ja tuulta on 
kylläkin paljon enemmän ja rajummin kuin silloin aikaisemmin, ja hellejaksot kestävät 
pitkään. Talvet eivät ole entisellään, saimaannorpatkin pystyvät pesimään enää keinopesissä.  
Ajattelen nyt norppia erityisen paljon, kun tulin käymään täällä Linnansaaren 
kansallispuistossa. Norppia ei enää näy entiseen malliin. Istun täällä äitin ja minun 
pikkusaarella missä kerran norppa uiskenteli meidän veneen perässä. Nyt täällä ei taida 
asustella enää ketään. Tänne ei nykyään pääse niin helposti, kun tuulet on jatkuvasti niin 
kovia. Kalastajansaaren lotjasta ei ole enää mitään jäljellä. Onneksi kansallispuisto sentään 
vielä on. Tämä paikka on entisellään. Sinänsä myös ihan kiva, että ihmiset ovat alkaneet 
muuttaa takaisin maaseudulle, täällä asuu nykyään monia lapsiperheitä. Parkumäen koulukin 
on kunnostettu ja avattu uudelleen. Sukunimet täällä kylläkin ovat vaihtuneet, ei ole enää 
pelkästään Immosia ja Niirasia. Seuraintalon viereen rakennettiin moskeija ja siellä pidetään 
aina perjantaisin yhteisrukouksia, jonne kaikki ovat tervetulleita. Tai ei kai siellä suurin osa 
rukoile, mutta hirveän hauskaa siellä kuulemma kaikilla aina on. Koko kylä tekee siellä 
yhdessä milloin mitäkin. Ihmiset arvostavat nykyään enemmän maaseudun väljyyttä, kun 
kaupungeissa pitää jatkuvasti kulkea kasvosuojat naamalla kun kaikenlaisia pandemioita on 
jatkuvasti liikkeellä. Nykyään niitä lähtee liikkeelle milloin mistäkin, ei enää pelkästään 
kehittyvistä maista. Tämä viimeisinkin taisi saada alkunsa Saksasta.   Pandemioita on 
nykyään hirveän vaikea pysäyttää kun ihmisiä on niin paljon. Vaikka siitä vuoden 2020 
koronasta opittiin sen verran, että turha työmatka matkustaminen kaikkiin mahdollisiin 
kokouksiin eri puolille maailmaa loppui ja massaturismi saatiin hintojen noustua rajattua, 
ihmiset liikkuvat silti valtavan paljon, koska ihmisiä on niin hirveän paljon. Tämä ihmisten 
määrä aiheuttaa sen, että pandemiat pääsevät syntymään ja leviämään hirveän nopeasti. On 
hassua ajatella, että silloin aikanaan kaupoissa ihmisillä oli hirveä kiire ja kaikki pakkautuivat 
tarjousten perässä samaan paikkaan. Jonotettiin jotain ämpäreitä! Nykyään kaikilla on 
tunnistimet, jotka piippaavat, kun menee liian lähelle toista ihmistä. Missään ei saa 
tungeksia. Paitsi täällä maalla ihmiset vähän huijaavat ja laittavat tutuissa porukoissa laitteet 
pois päältä. Sitten jos on ollut jossain matkalla, niin pitää pitää vähän etäisyyttä muihin. Niin, 
ja ajattele, myyjät saavat nykyään aika hyvää palkkaa, koska tekevät kriittisen alan työtä! 
Arvostus on ihan erilaista kuin sillon aiemmin. Niin ja se vielä tuli tuosta turismista mieleen, 
että nykyäänhän esim. Venetsia on lähes kokonaan kielletty turisteilta. Siellä saa asua vain 
paikallisia ja hotellien ja turistien määrä on hirmu tarkkaan rajattua. Ja siellä kanaaleissa 
tosissaan uiskentelee delfiinejä vaikka kuinka paljon!  Minä olen siis täällä aloittelemassa sitä 
Haukiveden metaanipäästöjen tutkimustani. Ajattele, pääsin sen koronakevään jälkeen 
kouluun ja nyt työskentelen täällä Biogoekemian laitoksella tutkijana. Muistan kun silloin 
toivoin niin kovasti pääseväni lukemaan ympäristötieteitä. Ja täällä sitä nyt ollaan! 
Tutkimuslautta saapuu tänne viikon päästä ja sillä minä sitten putputtelen täällä koko kesän. 
Nykyään on hirveän kiva kun melkeimpä kaikki pystyvät tekemään etätöitä ja siksi myös 
asumaan siellä missä haluavat. Oikeastaan kaikki voidaan hoitaa etänä. Ja sitten on tullut 
näitä kyläyhdistyksien kokoontumisia niinkun täällä vaikka ne perjantairukoukset, että 
ihmiset kuitenkin edelleen näkevät toisiaan, vaikkei se tapahdukkaan töissä. Ehkä nykyään 
ollaan paljon ystävällisempiä toisille eikä niin kamalan ennakkoluuloisia.  Mutta sellaisen 



toiveen minä lähettäisin sinne menneisyyteen, että tehkää jotain sille kasvavalle ihmisten 
määrälle kun siihen vielä on mahdollisuus. Tukekaa kehitysmaiden naisia, antakaa heille 
koulutusta, niin syntyvyys laskee silloin ihan itsestään. Ette voi arvatakaan kuinka paljon 
Suomeenkin nykyään tulee pakolaisia ilmastonmuutokson kuivattamilta alueilta. Se vuoden 
2015 pakoilaiskriisi oli ihan lastenleikkiä tähän nykyiseen verrattuna. Tällä planeetalla ei vaan 
kertakaikkiaan riitä ruokaa ja vettä kaikille kun ihmisten määrä on kasvanut niin valtavaksi ja 
ilmastonmuutos on kuivattanut ne alueet, joilla ennen viljeltiin eniten ja joilla myös asui 
eniten ihmisiä. Populaation sisäisen kasvun rajoitusmalli pätee valitettavasti myös ihmisiin. 
Kun ihmisiä on liikaa, alkaa yksilöiden määrä jostain kohtaa vähenemään. Eivätkä ihmiset ole 
niin tyhmiä, että jäisivät paikalleen kuolemaan jos jostain loppuu ruoka. Ja tehkää myös 
jotain ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ehkä se koronakriisi avasi sen verran silmiä, että 
turha kuluttaminen ja matkustaminen jäi pois, mutta näin jälkikäteen sanottuna kyllä niiden 
silmien pitäisi avautua vähän nopeammin. Vielä vuonna 2020 olisi mahdollista tehdä 
enemmän.  Mukavaa alkanutta kesää sinne! Ja ei hätää! Kyllä tästä elämästä selvitään. Kaikki 
tulee vain olemaan aika erilaista kuin ennen, mutta te voitte siellä vaikuttaa siihen millaista 
tulevaisuus tulee olemaan. Voitte tehdä päätöksiä, niin että tulevaisuus on helpompaa.  
Mutta kaikkea hyvää! Puss. 
 


